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Yanda 100 kişilik bir tiyatro salonunda gri koltuklar 
kullanılamamaktadır.  Kırmızı koltuklar doludur.

Salondaki tüm koltukların yüzde kaçından bilet alabiliriz?

YÜZDE SEMBOLÜ

Bir bütünün 100 eşit parçaya bölünmesiyle oluşan yani paydası 100 olan kesirleri farklı bir 
gösterim olarak % (yüzde) sembolü ile gösterebiliriz.

YÜZDELER
Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile göstereceğiz .

Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden  kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirip, bu gösterimleri birbirine dönüştüreceğiz.
Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle  belirtilen çoklukları karşılaştıracağız.
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PRATİK

Aşağıdaki kesirleri yüzde sembolü ile ifade edelim.
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Yandaki görselde telefon bataryasının %30’unun dolu 
olduğu ifade edilmektedir. 15 dakika şarj edilince %50 dolu 
görünmektedir.

15 dakika daha şarj edilirse yüzde kaçı boş görünür?

Paydası 100 olmayan bir kesri % sembolü ile ifade etmek için kesrin paydasını 100 olacak şekilde 
sadeleştirir veya genişletiriz.

KESİRLERDEN YÜZDELERE
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ONDALIK GÖSTERİMLERDEN YÜZDELERE

Ondalık gösterimler, paydası 100 olan bir kesir şeklinde yazılarak yüzde sembolü ile gösterilebilir.

➤	 	Aşağıdaki tabloda bir deneyde kullanılan tüm maddelerin gram cinsinden miktarları verilmiştir.

 Tablo: Deneydeki Maddelerin Miktarları

	 Buna göre bu deneyde kullanılan A, B, C ve D maddelerin yüzdelerini yazalım.

Ürün A B C D
Miktar 0,3 0,330 0,30 0,07

İKİ ADIMDA YÜZDEYE GEÇİŞ

Bir kesrin paydasını 100 yapabilmek için sadeleştirme ve genişletme işlemleri art arda uygulanabilir.

Yanda bir minibüsün boş koltukları beyaz, dolu koltukları turuncu 
renk ile gösterilmiştir.

Bu minibüsün koltuklarının yüzde kaçı doludur?
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YENİ NESİL
Pamuk kumaşı vücutta oluşan teri emerek buharlaştırır ve bu ölçüde vücudu terden arındırır. Ayrıca terleme nedeni ile olası hastalıkların 
önüne geçilir. Aynı zamanda yün ipliği içinde bu kural geçerlidir. Ancak pamuk ve yün oranını kumaşlarda çok kullanmak kıyafetin yıkandıktan 
sonra çok fazla kırışmasına neden olur. Bu nedenle daha az kırışması için polyester ipliği ile karıştırılarak üretilen kumaşlar daha çok tercih 
edilmektedir.

Aşağıdaki tabloda bir firmanın ürettiği kumaşlardaki iplik karışım oranları verilmiştir.

Tablo: Kumaş Serilerindeki İplik Karışım Oranları

K L M N

Pamuk 0,2 %18 0,80
1
25

Polyester 0,5 %70 0,120
54
60

Yün 0,3 %12 0,080
3
50

Daha az kırışan kumaşlar daha çok tercih edildiğine göre hangi seri kumaştaki satışların daha fazla olması gerekir?

A) K B) L C) M D) N

KARŞILAŞTIRMA

➤	 	Üç öğrencinin aynı kitabın ne kadarını okudukları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 Tablo: Öğrencilerin Kitabı Okuma Durumları

Buna göre öğrencileri kitabı en çok okuyandan en az okuyana doğru sıralayalım.

Öğrenciler Ali Buse Can

Okunan 0,5 % 29
108
225

Kesir, ondalık gösterim ve yüzde gibi farklı gösterimleri karşılaştırırken bu gösterimleri birbirine 
dönüştürerek benzer türden ifade edip, karşılaştırmalıyız.


